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Tervetuloa! 

● Olette tulleet mukaan Tiimiakatemian aikuiskoulutukseen 

Tiimimestari-valmennukseen. 

● Suoritatte 1½ vuoden valmennuksen innoittamina 

Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnon. 

● Koulutuksen järjestävät yhteistyössä Partus Oy ja Sastamalan 

koulutuskuntayhtymä (Sasky) 

● Rahoituksen on järjestänyt Sasky.  

● Joillakin osallistujilla on oppisopimusrahoitus.  

● Nyt olemme Tiimiakatemialla. 
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Tiimiakatemia on… 

● Jyväskylän ammattikorkeakoulun yrittäjyyden yksikkö, josta valmistuu 

tradenomeja.  

● Johannes Partasen synnyttämä sosiaalinen yrittäjyyden oppimisen innovaatio. 

● kohta 21 vuotta vanha. 

● tiimioppimisen synnyinpaikka. 

● osuuskunnallisen tiimiyrittäjyyden innostuspaikka. 

● tehokkaimmin yrittäjyyttä synnyttävä oppilaitos Suomessa ja maailmanhuippua! 

● toteuttanut n. 2500 projektia 20 vuoden aikana, joista vain 5 projektia meni 

mönkään. Niistä selvittiin yhdessä! 

● yksi muiden Tiimiakatemioiden joukossa! Niitä on maailmalla 19, mm. Bilbaossa, 

SaoPaulossa, Riossa, Debrecenissä, Madridissa, Mondragonissa, Strasbourgissa.  

● avoin brädi, jonka omistaa Partus Oy, joka vastaa Tiimiakatemian 

aikuiskoulutuksesta.  



Tiimiakatemioita ympäri maailmaa 
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Aloituskierros 
● Karoliina Mehtonen – Olen Tiimiakatemian kolmannen vuoden tiimiyrittäjä 

osuuskunta Innomossa. Minua kiinnostaa valmentajuus ja haluan oppia sitä. Olen 

asiantuntija-apuna Sisäasiainministeriön Good Relations –hankkeessa. 

Sisäasiainministeriö rahoittaa kolme ympäri Suomea tapahtuvaa rasismin vastaista 

tilaisuutta. Paikalliset yhdistykset järjestävät tapahtumat ja me autamme heitä muun 

muassa markkinoinnissa, budjetoinnissa ja kontaktien luomisessa.  

● Anna-Mari Blek – Olen samassa tiimissä kuin Karoliina. Minua innostaa johtajuus 

ja valmentajuus ja haen niihin liittyviä haasteita. Meillä oli iso kesäkahvila-projekti, 

jossa jaoimme johtajuutta ja vastuuta. Pielaveden kunta tarjosi liikekiinteistön, 

Satamaravintola Laivurin, ja osuuskunnallamme oli kaksi ravintolaa.  

● Jonna Jauhiainen – Olen artisti. Olen käynyt artistivalmennuksen ja minulla on oma 

bändi. Aion perustaa yrityksen ja keskittyä rakentamaan omaa brändiäni. Toivon 

saavani siihen täältä apuja.  

● Paavo Parkkinen – Olen ”köksäope” eli kotitalousopettaja Seurakuntaopistossa 

Pieksämäellä. Opetan erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä. Kollegani Ritva suositteli 

tätä valmennusta minulle.  



Jonna, Anna-Mari, Karoliina ja Johannes 
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Aloituskierros 
 

● Piia Harsu – Olen puutarhapuolen ope Ahlmanilla, 17 vuotta takana. Haen uutta 

ideaa tulevaan 17 vuoteen.  

● Mia Mukkula – Olen opettaja Lahdesta koulutuskeskus Salpauksesta. Olen 

yritystoiminnan opettaja tosi monelle ryhmälle. Salpaus on iso ja yt:t on päällä, 

mikä on henkisesti rankkaa. Olen ollut mm. käsi- ja taideteollisuusalan yrittäjänä 

kaksi kertaa. Tämä valmennus on minulle juuri hyvä ja kaipaan uusia työkaluja.  

● Katja Järvelä – Olen Jyväskylän aikuisopiston opettaja. Minulla on vastuullani 

ammatilliset tutkinnot. Kasvatustieteet ja johtaminen ovat alojani.  

● Jari Kallio – Olen puutarhapuolen opettaja Hämeen ammatti-instituutissa Lepaalla. 

1996 aloitin. Teidän omenapuut tulee kuntoon! Synnyin puutarhaan, mutta 15-

vuotiaana päätin, etten ala puutarhuriksi.  

● Manta Viitakoski – Olen ollut 10 v. yrittäjänä. Alani on sisustussuunnittelu ja 

visuaalinen markkinointi. Olen suorittanut Tulisielut –yrittäjän ammattitutkinnon 

Tiimiakatemian oppimistavalla. Tapa oppia kolahti ja olen odottanut vuoden päivät, 

että pääsen mukaan tähän valmennukseen.  

 



Mia, Piia ja Paavo 

Kuvista ovat karanneet Riikka 
Mäkelä ja Minna Kaukonen. 
Vika on kuvaajassa – ei 
kuvattavissa.  



Keijo, Manta, Jari ja Katja 
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Aloituskierros 

● Keijo Vehkakoski – Olen Jämsän  ammattiopiston Erä- ja luoto-oppaiden 

vastuukououttaja. Olemme perustamassa osuuskuntaa, oppilaitoksen yhteyteen 

oppimisympäristöksi. Tykkään Tiimiakatemian tyylistä. Luotomatkailuyhteistyö 

Himoksen kanssa toimii.  

● Minna Kaukonen – Olen myös Jämsän ammattiopistosta.  Olen ollut 1½ vuotta 

projektipäällikkönä erilaisissa  kehittämishankkeissa. Yksin ei saa mitään 

aikaiseksi.  

● Kirsi Niiranen – Olen myös Jämsästä ja ollut kehitysvammaohjaaja n. 20 vuotta. 

Olen toiminut 5 vuotta pienyrityksessä kehitysvammaisten päivätoiminnassa. Nyt 

vuoden vaihteessa laitoin oman yrityksen pystyyn. Suoritin Tulisielut yrittäjän 

ammattitutkinnon. Olen puhevammaisten tulkki ja vuorovaikutus ja kommunikaatio 

ovat lähellä sydäntäni. Siitä kehittelen yritykselleni koulutustuotetta.  

● Jarmo Kujanpää – Olen Suomen urheiluopistosta, Vierumäeltä. Liikunta ja urheilu 

tuotekehitysprojektit ovat alaani. Opiskelijat toimivat tuotetestaajina. Toimin NY 

(Nuori Yrittäjyys) taustahenkilönä. Vastasin aiemmin sosiaalisista yrityksistä 

Suomessa. Olen ollut elinkeinoasiamies.  



Tomi, Poke, Jarmo ja Kipi 
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Aloituskierros 

● Pertti Pohjonen (Poke) – Tulen Suomen urheiluopistosta myös. Kuljen Tahko 

Pihkalan jalanjälkiä ja olin 18 vuotta Pesäpalloliitossa. Vastaan meillä 

johtamiskoulutuksesta – en ole innokas hallintoasioiden hoitaja – olen enemmän 

aidon tekemisen kannalla. Paikallisen toiminnan virittäminen on missioni. 

Valtakunnallisella tasolla voidaan päättää asioista, mutta paikallisella tasolla 

toimitaan.  Haasteeni on ”sammon uudistaminen” – mitä se tuottaa seuraavat 10 

vuotta.  

● Tomi Mandelin – Olen Ahlmanin opettaja. Opetan matkailualan perustutkintoa ja 

erä- ja luonto-oppaaksi ryhtymisestä haaveilevia aikuisia. En oikein tiedä mihin 

olen tullut mukaan.  

● Erika Manninen (Special quest) – Olen aikuiskasvatustieteen opiskelija Jyväskylän 

yliopistosta. Opintoihini kuuluu itselle vieraiden oppimistilanteiden havainnointi. 

● Susanna Koivusalo – Olen Ahlmanin puutarha-alan opettaja ja olen ollut vuodesta 

2002 vuodesta Ahlmanilla. Haluan uudistaa oppimista.  

● Mari Karjalainen, Joensuu, ”Voisitko olla minun työpari” kysyi, Tietopalvelun 

hoitaja, käsityöpaikka. Yrittäjyys ammatillisessa koulutuksessa – hanke, jossa mm. 

NY-yritykset, Yrittäjyyden kylä. Tykkään tehdä nuorten kanssa. Miten voin 

innostaa Vilkkaimmat opiskelijat saavat kentällä eniten aikaan ja oppivat. 



Christine, Mari, Susanna ja Erika  
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Aloituskierros 

● Christine Mwinzi – Olin mukana Tulisielut-valmennuksessa ja valmistuimme reilu 

vuosi sitten. Pidin siitä, mutta päätin silloin, etten enää opiskele. Nyt olen 

tyytyväinen, että tein päätöksen lähteä mukaan tähän Tiimimestari-valmennukseen. 

Minulla on siivousalan yritys, jossa on 30-40 työntekijää. Tarvitsemme johtajuuteen 

oppeja. Tulen Tampereelta, mutta olen kotoisin Keniasta. Oli pakko päästä 

Johanneksen valmennukseen! 

● Riikka Mäkelä – Tulin suoraan kansainvälisestä Tiimimestareista (Team Mastery) 

mukaan tähän sessioon . Kävimme kansainvälisen ryhmän kanssa tutustumassa 

Tiimiakatemian mallilla toimiviin suomalaisiin sovelluksiin Turun amk:n Noviassa 

ja Tampereen amk:n ProAkatemialla. Saimme valmentaa Pinkkuja siellä. (Pinkuiksi 

eli pingviineiksi sanotaan ensimmäisen vuoden tiimiyrittäjiä Tiimiakatemioissa. 

Nimi tulee siitä, että he kulkevat ryhmässä ja nyökyttelevät myönteisesti.) Olen 

Lahden muutosagentti. Vedin Lahden ammattikorkeakoulussa osuuskuntaprojektia 

usean vuoden ajan ja toimin nyt päätoimisesti yrittäjänä osuuskunnassa. ”Mitä 

voimme tehdä koko muun maailman kanssa?”, on minun kysymykseni.  
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Johannes puhuu oppimisesta: 

● Opetussuunnitelmaa ei ole tarkoitus noudattaa . Se on tarkoitus ylittää! 

● NY (Nuori Yrittäjyys) - yritykset ovat tiimioppimisen alku ja osuuskunta on 

järeämpi työkalu. Osuuskunta toimii alustana, jossa oppijat siirtävät tietoa 

toisilleen. 

● Opettajat ovat hyviä oppimaan tiimivalmentajan taidot, kunhan vain opimme 

kontrollista pois!  

● Oppimisessa on tarkoitus mahdollistaa, ei rajoittaa. Oppiminen ja opettaminen ovat 

pahimmillaan toistensa vastakohtia. 

● Vertaisoppimisen merkitys korostuu tiimioppimisessa.  

● Tiimioppimisen ja tiimiyrittäjyyden avulla työttömyys poistetaan! Tiimiakatemian 

oppimismalli yhdistää työnteon ja oppimisen luonnollisesti.  

● Oppiminen on emotionaalista ja syntyy tarinoiden kautta.  
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Vielä oppimisesta: 

● Tiimit muodostetaan opiskelijoista – vasta viimeisenä syntyvät opettajatiimit .  

● Tiimi on oppimisen nopeuttamisen työkalu – EI organisoinnin väline. 

● Tiimiakatemian oppimisen uudistamisessa oli kysymys jatkuvista pienistä 

keksinnöistä. Ne syntyivät käytännön tarpeesta. Siitä, että oltiin aidosti lirissä.  

● Tiimiakatemialla ja tiimioppimisessa YKSILÖ on aina pääroolissa. Vastuu 

oppimisesta on siirretty oppijalle itselleen, niin paljon kuin mahdollista.  

● Tiimiakatemialla kehitettiin ”Kultamunaus” –palkinto. Se palkitaan, joka on 

uskaltanut riskeerata eniten, mokannut ja siten oppinut eniten.  

● Teet ensin – ja luet – sitten opit.  
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99 % oppimisesta on virheitä.  

 

Akio Morita, Sonyn perustaja 
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Tiimiyrittäjien treenejä seuraamaan 

Lauma päästettiin vapaaksi seikkailemaan ympäri Tiimiakatemiaa ja 
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Havaintoja treeneistä   
● Aivan mahtava vuorovaikutus ihmisten kesken. Keskusteltiin asiasta – ei asian 

vierestä. Olisin halunnut jäädä vielä seuraamaan treeniä.  

● Oliko porukka ollut kauan yhdessä, kun ne tsemppasivat toisiaan niin hyvin? Ovat 

juuri aloittaneet toisen vuoden. 

● Luottamus toisiin tuli hyvin esille. Nuoret on avoimia ja kekseliäitä. He ovat myös 

uskaliaita ja toisiaan kannustavia. Vain ”Suomi-paita” päällä saan saman tunteen.  

● ”Suomalaiset ovat itsensä pahimpia arvostelijoita.” Jack Welch 

● Suomalaiset ovat hyvissä dialogissa, sillä he ovat hyviä kuuntelijoita.  

● Positiivisen ajattelun voima näkyi selvästi. 

● Jokaisen tiimiläisen täytyy suorittaa  kaikki velvoitteet – ilman sitä koko tiimi ei saa 

suorituksia.  

● Kaikilla tiimeillä on 2 x 4 tuntia treenejä/viikko  n. 1½ vuotta kestää, että tiimi oppii 

aidon dialogin. 

● Tiimin koko Tiimiakatemialla on 15 – 20 henkeä. Tiimin koheesio toimii tällöin hyvin 

ja tiimi hoitaa itse vaikeatkin asiat.  
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Materiaalikassin sisältö 

● Tiimiyrittäjän & Tiimivalmentajan parhaat kirjat –valintaopas. 
Johannes on lukenut kaikki nämä kirjat ja kirjoittanut niistä 
pienet tarinat helpottamaan sinua valitsemaan itsellesi 
sopivimmat kirjat. Voit toki valita lukuohjelmaasi myös muita 
kirjoja. 

● Valmentajan parhaat työkalut –kirja. Tähän kirjaan on koottu 
kaikki Tiimimestari-valmennuksessa käytetyt työkalut. Wau! 

● Treenipäiväkirja – muistikirja omia ajatuksia varten.  

● Tiimimestari –esite – tiedä, missä olet mukana  

● Tiimiakatemia Learning Network –osuuskunnan johtavat 
ajatukset. Liity joukkoon! 
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Tiedon luonne 

1. Ihminen rakentaa tietonsa itse. 

(konstruktivismi) 

2. Tieto on tilannesidonnaista. 

3. Tieto on luonteeltaan sosiaalista – 

yhteisöllisyys. (sosiokonstruktivismi) 
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Anita Roddic: The Body Shop 

1.Pidä hauskaa! 

2.Rakasta, mitä teet. 

3.Mene rohkeasti toiseen 

suuntaan kuin muut! 



Vaikutuskehä 

Keskittymällä fokukseesi ja 

alueisiin, joihin voit vaikuttaa, 

kasvatat vaikutusaluettasi. 

Kiinnittämällä huomion asioihin, 

joihin et voi vaikuttaa, pienennät 

vaikutusmahdollisuuksiasi. 

Covey: Tie menestykseen 
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Eli: 

1. Keskity siihen, mihin VOIT 

vaikuttaa.  

2. Innostus on mahtavin voima ja 

harvinaista! 

3. JUHLI kaikkea! 
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Odotukset itseltä, toisilta, valmennukselta 

● Itseltä eniten 

● Uusia ideoita, 

ahaa-elämyksiä 

● Mielenkiintoisia 

keskusteluja 

● Itsensä 

kehittämistä 

 

 

● PARASTA ! 

● Koulutuksen 
uudistaminen 
opiskelija-
lähtöiseksi 

● Kipeän 
kantapään –
menetelmä  

● Parastamme 
toisiltamme ja 
toisillemme 

 

 

 

● Työkalujen 

käytäntöön 

vieminen 

● Ideoita 

● Suuret odotukset  

● Aikaa oppimiselle 



Löydä ja valitse sellainen kilvoittelutehtävä 

tai projekti, joka sinun on tehtävä joka 

tapauksessa. Oman itsesi vuoksi. 
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Oma haaste (PROJEKTI) 

● Christine – Johtajuus omassa yrityksessä. Me-henki ja työtiimien rakentaminen. 

Tiimiakatemia Keniaan! Ja joka viikko uusi valmentaja sinne.  

● Mari – Eri tavalla oppiminen käytännönläheisesti – eri koulutusalojen ja 

oppilaitosten yhteistyön rakentaminen. 

● Susanna – Haluan valmentajaksi (valmentajamaiseksi opettajaksi). Ensi syksynä 

NY-yritykset toimivat tiimioppimisen menetelmillä, jossa opinnot yhdistyvät. 

Lukkarit on poistettu.  

● Tomi – Pimeä suunnistusaika, nyt on vielä hämärää… 

● Poke – Suomen urheiluopiston johtamiskoulutuksen polun tuotteistaminen, 

yhteisöllinen oppiminen. Lupaan ottaa itselleni aikaa tämän tekemiseen. Uusi näky!  

● Jarno – Luon itselleni työpaikan. Teemana on kuntakumppanuus 

työhyvinvointialalla. Tavoitteena tehdä projektisuunnitelma.  
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Oma haaste (PROJEKTI) 

● Kipi – Tuotteistan kommunikaation ja vuorovaikutuksen koulutuskokonaisuuden 

osaksi sosiaalialan koulutusta.  

● Minna – 100 % kehittäminen – ”Ohjauspysäkki”–ohjelman kehittäminen. 

● Manta – Haluan sisustusalan opiskelijoiden ohjaamiseen työkaluja – opinko 

valmentajaksi?   

● Jari – Oman toimintaympäristön toimintatavan muutos on tavoitteena. ”Luokaton 

Lepaa – sanoista tekoihin!” 

● Katja – Torstai-tarjottimen viestintä koko aikuisopiskelijoille. Valmentajuus. Joku 

tavoite, mihin on itsellä intoa ja paloa!  

● Mia – Koulutustuote yrittäjäkoulutukseen uudella tavalla, myös kansainvälinen 

näkökulma. 

● Piia – Eväitä omaan opetukseen – kasvihuone, omenatarha, kukkakioski … 
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Oma haaste (PROJEKTI) 

● Paavo – Erityistä tukea tarvitseville nuorille tiimioppimisen haaste! 

● Riikka – Maailma pelastuu! Oma koulu. Ihmiset, kontaktit, välittäjä  

● Jonna – Levytyssopimus ja lisää keikkoja. Kehitän artisti-minääni ja omaa juttuani. 

Toiminimen pystyyn laittaminen. Oman bändin innostaminen.  

● Anna-Mari – Tuki valmentavaan johtajuuteen. ”Markkinoijan tie” – ohjelamaan 

apuvalmentajaksi. Opinnäyte: Y-sukupolven johtaminen liiketoiminnassa. 

Organisaatioiden kehittyminen. 

● Karoliina – ”LÄN – Luova älykkyys ja notkeus” – koulutusohjelma Tiimiakatemian 

sisällä. ”Olen kaivossa”, mutta maltan odottaa. Johtajuushaaste pitää löytää pian.  

 

(Johannes oli nähnyt näyn, että Anna-Marille ja Karoliinalle on tulossa suuri 

kilvoitteluhaaste. ) 

 



Oppiminen on paljon, paljon 

hitaampaa kuin nopeampaa. 

Johanneksen laki  



Raketti-malli  

eli kokonaiskuva 

oppimismatkasta 
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Vieraileva tähti Erika  

● Kiitos, että sain tulla seuraamaan päiväänne. 

● Havainnointi kuuluu aikuiskouluttajan pedagogisiin 

opintoihin.  

● Tällainen oppiminen eroaa hiukan yliopistomaailman 

oppimisen tavoista.  

● Ryhmädynamiikkaa seuratessani olen varma, että teillä tulee 

olemaan hauskaa. 

● Teen havainnoistani koosteen, jonka toimitan valmentajille.  
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Valmistautuminen Oppimisen kertaan 

1. Hahmottele oma kehitys- tai kilvoittelutehtäväsi. Käytä apuna 

Esimotorola-työkalua. Löydät sen kirjasta ”Tiimivalmentajan 

parhaat työkalut ” luvusta 2 – Teorian soveltaminen 

käytäntöön. Lue koko luku 2 (s. 54 – 68) 

2. Lue kolme kirjaa oppimisesta: 

1. Johanneksen kirjoittama uusi kirja, jonka saatte sähköpostilla. 

2. Valitse 2 kirjaa ”Tiimiyrittäjän & Tiimivalmentajan parhaat kirjat ” –

valintaoppaasta osioista 1. Oppiminen / yksilö ja 2. Tiimioppiminen / 

yhteisöllisyys (s. 12 – 69) 
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Seuraavat valmennuspäivät ja paikka 

Seuraava valmennuskerta  

TO 24.10.2013 klo 12  –  LA 26.10.2013 klo 13 

● Aiheena oppiminen 

● Paikkana Kauppilan matkailutila, Ikaalinen (www.kauppila.net) 

● Mukaan rento varustus, ulkoiluvaatteet ja uikkarit.  

● Kauppilassa ei ole anniskelua eli omat saunajuomat voi ottaa mukaan.   

Tarkemmat tiedot vielä lähempänä sessiota! 

 

 



1 Viitakoski Marita Amanda´s Eye Sisustussuunnittelu Hämeenpuisto 14  33210 Tampere manta@amandaseye.com+ 050-5876774 

2 Mandelin Tomi Ahlmanin koulun säätiö Luontomatkailu, ope Pyynikintie 62 as 4 33240 Tampere tomi.mandelin@ahlman.fi 043-8242778 

3 Mwinzi Christine Uusi Era Palvelut Oy Siivoustyön johto Kotakuja 2 36200 Kangasala christine.mwinzi@gmail.com 045-1381190 

4 Koivusalo Susanna Ahlmanin koulun säätiö Puutarha-ala, ope Tapulinkatu 38 33400 Tampere susanna.koivusalo@ahlman.fi 043-8242781 

5 Harsu Piia Ahlmanin koulun säätiö Puutarha-ala, ope Kuusitie 5 38460 Sastamala piia.harsu@ahlman.fi 043-8242779 

6 Niiranen Kirsi Päivätoiminta Kipinä Oy sosiaaliala, yrittäjä  Lopeistontie 11 42100 Jämsä paivatoiminta.kipinä@gmail.com 040-7435039 

7 Mäkelä Riikka CeCo osk Palvelumuotoilu Metsäpellontie 7 15210 Lahti riikka.makela@ceco.fi 044-3599334 

8 Parkkinen Paavo 
Kirkkopalvelut ry/ 
Seurakuntaopisto Ravintola-ala, ope Kuusikkotie 7 as 1 76940 Nenonpelto paavo.parkkinen@seurakuntaopisto.fi 040-3511399 

9 Hinkkala  Eija EijaOhjelmat Musiikki, yrittäjä Ruususentie 1 D 13 *02400 Kirkkonummi eijaohjelmat@gmail.com 040-5932652 

10 Järvelä  Katja Jyväskylän aikuisopisto Sosiaaliala, yrittäjyys, ope Aapontie 2 41160 Tikkakoski katja.jarvela@jao.fi 040-3416425 

11 Pirinen  Marjukka Tredu Liiketalous, ope Oskarintie 9  63700 Ähtäri marjuka.pirinen@tampere.fi 044-3147724 

12 Jauhianen Jonna Freelancer Artisti Rantatie 13 G 37 33250 Tampere jonna.jauhiainen@hotmail.com 040-5427637 

13 Dominick Lauri Tallink Sila Oy Myyntipäällikkö Sallinkatu 2 C 74 *00250 Helsinki lauri.dominick@tallinksilja.com 050-4402851 

14 Mukkula Mia Koulutuskeskus Salpaus Aikuiskoulutus, yrittäjyys Kuhilaankatu 16 15900 Lahti mia.mukkula@salpaus.fi 044-7080569 

15 Ahvenainen  Mirja Keuda / YES Uusimaa Aluepäällikkö Ohkolantie 86 *04500 Kellokoski ahvenmi@hotmail.com 050-5986207 

16 Kaukonen Minna Jämsän ammattiopisto Catering, ope Kaipolanväylä 284 42220 Kaipola minna.kaukonen@jao.fi 040-3414370 

17 Vehkakoski Keijo Jämsän ammattiopisto Eräopas, ope Rasuanrinne 13 42300 Jämsänkoski  keijo.vehkakoski@jao.fi 040-3414476 

18 Kallio Jari 
HAMK/Hämeen ammatti-
instituutti Puutarha-ala, ope Ruukintie 6 13800 Katinala jari.kallio@hamk.fi 040-5477412 

19 Pohjola Pertti Suomen Urheiluopisto Aikuiskoulutusjohtaja Karjalantie 72 18600 Myllyoja pertti.pohjola@vierumaki.fi 040-5474466 

20 Kujanpää  Jarmo 
Suomen Urheiluopisto / 
Sportpolis Projektipäällikkö Vasamakatu 7 C 22 15100 Lahti jarmo.kujanpaa@vierumaki.fi 040-5880007 

21 Koskinen Pirjo 
HAMK / Hämeen ammatti-
instituutti Aikuiskoulutus, ope Poikmetsäntie 595 16900 Lammi pirjo.koskinen@hamk.fi 0400-398074 

22 Karjalainen Mari Pohjois-Karjalan ammattiopisto Informaatikko Leinikintie 3 B 6 80130 Joensuu mari.karjalainen@pkky.fi 040-5714716 

23 Blek Anna-Mari  Tiimiakatemia osuuskuntayrittäjä  Onkapannu 2 40700 Jyväskylä annamarij.blek@gmail.com 040-7576434 

24 Mehtonen Karoliina  Tiimiakatemia osuuskuntayrittäjä  Onkapannu 2 40700 Jyväskylä 
karoliina@innomo.fi 

044-2033537 
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Valmentajien yhteystiedot 

Johannes Partanen 

p. 0400 642 466 

johannes@partus.fi 

 

 

Minna Erkko 

p. 040 566 7854 

minna.erkko@lpkky.fi 

 

Johannes ja Minttu kiittävät! 


